
 : تناول الموضوع

الكاملة للموضوع المقترح ، ال يعتبر هذا يخصص وقت كاف للقراءة المتمعنة وينبغي أن 

 الوقت ضائعا .

 والقراءة نوعان :

إعطاء نظرة و الفهم اإلجمالي للموضوعالغرض منها تمهيدية و ــ قراءة أولى : *

 شاملة عن المشكل الواجب حله .

 عميقة   حيث تكون معرفة محتوى و بنية الموضوعا الهدف منهو : ــ قراءة ثانية*

 هذا من أجل تحليل الموضوع .ومركزة و

 تحليل الموضوع :

حيث ،  من أجزائه جزء بالتحليل المفصل لكلللموضوع تسمح  الثانية ةإن القراءــ 

                   :                                                                            ستخرج ت

 .المصطلحات والعبارات التي تسمح بالتعرف على القسم المعني من البرنامج : من جهةـ 

مثل ) عرف ، صف ، حلل ، فسر ، مثل تخطيطيا  النشاطات المطلوبة : ومن جهة أخرىـ 

 ، استخرج ، أرسم ، أعد ...( .

اسة نفس الظاهرة الحيوية ــ تساهم غالبا األسئلة المترابطة مع بعضها البعض في در

 للكائنات الحية بصفة منطقية .

                                                                  : ما إذا كان السؤال يستدعي  يجب أن يحدد في كل وضعيةــ *

         .                                              استخدام المعارف المكتسبة في القسمـ 

)انطالقا  العبارات : حيث البد االنتباه إلى استغالل الوثائق الواردة في الموضوعأوـ 

 من وثيقة ، انطالقا من معلوماتك ( .

 : ــ يمكن للوثائق المقترحة أن تتناول الظواهر األكثر تنوعا*

                                                                              . منحنيات موافقة لهاأو  جداول قياسـ 

                                                                                       . التسجيالت البيانيةـ 

                                                                           ، نسخ الصور .  رسومات تخطيطيةـ 

 ، نصوص علمية ...... صف تجاربوـ 

 



 ترتيب األفكار :

    تسلسلها هو الذي يحدد مخطط الوثيقة التي ستقدم أثناء التحرير ، إن ترتيب األفكار و

الحقائق التي انتهينا إليها بعد الشرح القيام بتجميع المعطيات و : ألفكارو نعني بترتيب ا

ربما بنوع من الفوضى على المسودات .إن هذا الترتيب سيصلح ، و والتحليل وسجلناها

 كبنية للتحرير النهائي .

 استعمال المسودات :

 :                                                     ، حيث تستعمل أثناء وبعد تحليل الموضوع

التي  حججالو والمعارف األفكار)لكل سؤال على المسودة ولو بدون ترتيب (  تسجلـ 

تستغل في اإلجابة ، كما يجب التأكد جيدا من أن عناصر اإلجابة غير خارجة عن 

                                                                                                          الموضوع .

 بتبني مخطط منسجم و منطقي . ترتب هذه المعارفـ 

م الورقة إلى أجزاء أو تستعمل أوراق مستقلة تخصص لمختلف مراحل ينصح إما بتقسي

 التحليل )كل تمرين في ورقة ( .

 التحرير :

عن الدقة في الفكرة المعبر عنها ، إذ  والصحة في التعبير  الوضوحال يمكن فصل 

 ، حيث : تتوقف صحة األفكار على دقة وسالمة التعبير

الذي يأتي كبناء منهجي منظم ومتماسك لتسهيل و االلتزام بالتصميم الواضحــ     

 عملية التصحيح .

باحترام تسلسل األسئلة المطروحة والترقيم المستعمل في الموضوع  هيكلة اإلجابةــ     

، دون نسيان استعمال بعض الترقيمات أو الرموز في حالة غياب ترقيم يوضح بعض 

 األسئلة  )االسئلة الفرعية ضمن السؤال المرقم( 

 حسب تسلسل الموضوع . ترقيم أوراق اإلجابةــ     

) يجب أن يكون الخط واضحا مقروءا ، دون تشطيب  الء عناية خاصة بالكتابةيإــ     

 أو أخطاء إمالئية ( .

واضحة مكتوبة بشكل أفقي ،  إنجاز رسومات كبيرة وواضحة تحمل بياناتــ     

 دون نسيان عنوان الرسم المنجز .



 . ابة كل فكرة أو معلومة في سطر مستقلكتــ     

حيث يستحسن أن تكون الفقرات الموافقة لكل سؤال منفصلة عن  تهوية الورقةــ     

 بعضها 

                                                       . استعمال األلوان لزيادة التوضيحــ     

             لتجنب ما قد يتسرب من أخطاء  ييضإعادة قراءة الوثيقة بعد االنتهاء من التبــ 

 .و هفوات 


